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Side 1 

Medlemsmøte (utsatte årsmøte-
saker) 

0. SAKSLISTE 

 

1. GODKJENNING AV INNKALLING, SAKSLISTE, FREMMØTE 

2. STATUS ØKONOMI - TILSKUDD 

3. SKOELVBRUA  

4. TILBUD PÅ BEREGNING AV GRUNNEIERANDELER 

5. INVESTERINGER I DIV. UTSTYR 

a. Krattknuser/Beitepusser – 

6. HYTTEPLANENE  

7. RYDDING AV STIER 

8. BUDSJETT 2014 

9. EVENTUELT – ORIENTERINGER 

 

Husk fullmakt dersom du skal representere grunneier.  

 

 

 

 

 

 

  



Medlemsmøte 30.6.14 

 

 

Side 2 

SAK 1  GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 

Saksopplysninger 

a) Registrering av fremmøte, stemmeberettigete og fullmakter.  

b) Godkjenning av innkalling og saksliste 

Eiendom Eier  Fremmøtt (event. m/fullmakt) 

Bergli Ove Bergli  

Hammersletten Inge Sundheim  

Øverli Halvor Albrigtsen 
Svanhild Iversen 

 

Hauge Karin Finnkroken  

Sundlia 

Hansmostrand 

Torleif Sundheim  

Sundheim 

Hansmo 

Kjellaug Sundheim  

Bakketun Ola Sundheim  

Myrvang 

Midtre Hansmo 

Lisbeth Foshaug Eide 
Knut Eide 

 

Minde Svein Arne Berntsen  

Årseth Viktor Berntsen  

Skoelvli Vidar Berntsen  

Ranum 

Rolfstad 

Jan Osvald Berntsen  

Svendsvoll Janne Svendsvoll  

Bjørnsmo Knut Bjørnsmo  

Granberg Ingar Granberg  

Fossmosetra Rolf Lundamo  

Aasetra Anne Marit Aasen  

Fredheimsetra Reidar Fredheim  

Sundhenget Gunnar Birkelund  

 

Det foreslås to personer til å underskrive protokollen.  
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SAK 2  STATUS ØKONOMI - TILSKUDD 
 
Utmarkslaget har 2 kontoer i SNN, og pr. 22.6.14 er beholdningen slik: 
 

Saldo driftskonto 67 103 kr               

Saldo kapitalkonto  kr              220 082 kr  

Disponibelt 22.6.2015  kr              287 185 kr  

 
Laget har tilsagn om følgende tilskudd: 

 Troms Kraft kr. 10.000,- til lyssetting av Skoelvbrua. Gitt i 2012. Utgår i 2014. Det er søkt 

om omdisponering av tilskuddet til vegopprustning.  

 Troms fylkeskommune kr. 20.000,- til rydding, skilting og info «På gamle tufter» Gitt i 2014.  

Det er i 2014 søkt på følgende midler: 

Søknadsmottaker Tiltak Resultat av søknad 

Troms fylke, kultur Lyssetting Skoelvbrua Avslag 

Troms fylke, kultur Opprusting veg Skoelvbrua Avslag 

Midt-Troms Museum Skoelvbrua Avslag 

Statens vegvesen Opprusting veg Skoelvbrua Avslag 

Bardu kommune Skoelvbrua Avslag 

Sparebanken Nord-Norge Lyssetting Skoelvbrua Avslag 

Reistadutvalget Opprusting veg Skolevbrua Ikke besvart 

Troms fylke, Turløypepro-

sjektet 

Rydding mv «På gamle tuf-

ter»  

20.000 

 

Styrets innstilling til  

vedtak: 

Saken tas til orientering 
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SAK 3 SKOELVBRUA 

Saksopplysning  

På årsmøtet 2014 ble det vedtatt at saken utsettes, det innhentes flere tilbud, og det søkes 

finansiering.  

Som følge av avslag på alle eksterne midler, har styret valgt å ikke innhente flere tilbud fra 

elektroentreprenører. Da det er flere andre investeringsprosjekter som må få en avklaring, 

og at vegen til Skoelvbrua har pri. 1, er det vurdert at dette blir mye ekstraarbeid uten at vi 

har midler.  

Det som nå står for prioritering er vegbiten som går ned til brua. Det er synd ikke denne 

ble oppgradert allerede i 1997, da den nå på grunn av trafikk i forbindelse med arbeid og 

restaurering, og aktiviteter er helt nedkjørt. Den må gøftes, stikkrenner må skiftes, og den 

må gruses.  Det er ikke foretatt beregninger av hva opprustningen vil koste.  

Det vises for øvrig til tidligere opplysninger i saken.  

Bakgrunn 

Årsmøtet gjorde i sak 6/2013 vedtak om å sette av kr. 30.000,- til lys/lyssetting Skolevbrua, 

som en del av veglysprosjektet Bjørnsmoveien. I tillegg har lyssetting av brua fått tilskudd 

fra Troms Kraft på kr. 10.000,-. Veglysprosjektet Bjørnsmoveien har ikke fått noen midler, 

hverken fra kommunen eller andre, og er for tiden «parkert.» Det kan ikke forventes at 

kommunen bidrar med midler i overskuelig fremtid.  

IL Kampen har på eget initiativ fått lagt kabel og fått strøm til i Grillhytta, utført av Kolbjørn 

Olsen AS. De har satt av en del midler til drift og vedlikehold av Grillhytta, infoskilt, samt at 

en stikkrenne på veien må skiftes. De har ikke midler til å gå inn og støtte lyssetting av 

brua, men er svært positiv til samarbeid/venneforening, og har oppnevnt Ivar Foshaug 

som koordinator for dette.  

Styret har innhentet tilbud fra Kolbjørn Olsen AS for lyssetting av brua og området. Forut-

setningen er å koble seg på kabelen til idrettslaget, da dette vil bli et rimeligere alternativ. 

Dette fordrer avtale med idrettslaget, om fordeling av strømkostnader, men dette vil være 

uproblematisk Dersom ikke må det settes inn eget trafoskap og kurs.. Graving av kabel 

ligger ikke inne i tilbudet. Det som utføres forutsetter også avtale med de 3 grunneierne.  

Tilbudet fra Kolbjørn Olsen er i tre alternativer, som kan velges hver for seg, samlet, eller 

en mix. Dette er det selvfølgelig mulig å avklare videre.  
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Alternativ 1: Alternativ 2: Alternativ 3: 

Består av 5 lyktestolper med 

antikt utseende. Stolpene er 

3,5 meter høge. En plasse-

res utenfor grillhytta, og 2x2 

på hver side av brua. Pris 

eksl. mva kr. 76.465,- 

Består av runde armaturer 

med led-lys som monteres 

på hver 3. rekkverksstolpe 

på hver side av selve brua. 

Pris eksl. mva kr. 36.032,- 

(Mix alternativ m/1 lykte-

stolpe v/grillbu, tillegg ca. kr. 

15.000,-.  

Består av led-lyslister i alu-

miniumsprofiler som legges 

under håndlist på rekkverket 

på hver side av selve brua. 

Pris eksl. mva kr. 53.812,- 

 
 

 

 

Det er mulig å søke lotteri- og stiftelsestilsynet om mva-kompensasjon for frivillige lag- og 

foreninger. 

Kostnad/alternativer 

Kostnadstype Pris eksl. mva Pris inkl. mvaMerk

Grunnpakke 12 350kr          15 438kr       Uansett alternativ

Alt. 2 36 032kr          45 040kr       Jmf. beskrivelse

Ekstra lyktestolpe 15 000kr          18 750kr       Ved grillbua

Reserve/usikkerhet 10 000kr          12 500kr       Fundament, kabelgraving, 

andre usikkerheter

Investeringsum 73 382kr          91 728kr       

Mulig mva-kompensasjon 18 346kr       

Sum v/kompensasjon 73 382kr        

Dersom en går for alternativ 2 inkl. 1 stolpe ved grillhytta kommer dette på ca. kr. 65.000,- 

inkl. mva. Det er satt av 40.000,- inkl. TK-tilskuddet, og det kreves en tilleggsbevilgning på 

kr. 25.000,-.  

Saken legges frem for årsmøtet til behandling. Eventuell tilleggsbevilgning for fullfinansie-

ring må tas inn i budsjettet.  
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 SAK 4 TILBUD PÅ ANDELSBEREGNING 

I forbindelse med årsmøtets vedtak om beregning av andeler til grunneierne, har styret innhentet 

tilbud fra Skog og Landskap. Dette fordi andelsberegningen skal vektlegge dekar jaktterreng og 

fiskerett ut fra meter strandlinje vann og fiskbare elver. Skog- og Landskap er vel den eneste aktø-

ren i Nord-Norge som utfører denne type arbeid via digitale kart. I tillegg skal spesielt verdifulle 

områder gis tilleggsandeler. Dette må vurderes av laget.    

 

 
Styrets innstilling til  

vedtak: 
 

Tilbud fra Skog- og landskap på kr. 8 625,- antas. 
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SAK 5 INVESTERINGER I DIV. UTSTYR 

Saksopplysninger 

På årsmøtet 2014 ble det fattet følgende vedtak: 

a) Leder innhenter pris på krattknuser innen 20.6.2014.  

b) NBU kjøper inn 10 stk mårfeller. Vidar Berntsen administrerer utleie.  

Det er kjøpt inn 12 mårfeller til en kostnad på kr. 2.500,-. Fellene er til fritt utlån, og oppbevares 
hos Vidar B.  

Krattknuser 

 

Det viser seg at beitepusseren ikke har kapasitet og er egnet til å ta kratt som vokser opp i 
vegkantene/grøftene på skogsbilveiene. Beitepusseren har standard 3 punkt feste for 
bakmontering og drives av traktor med 45 HK eller mer. Mindre antall HK er mulig å bruke, 
men anbefales ikke. Beitepusseren består av en roterende trommel med 20 hammerkni-
ver. Hammerkniver er velegnet for kutting av gras og tuer. For tyngre arbeid med mye 
knusing av kratt på ujevn og steinete grunn, anbefales hengslet universalkniv. Beitepusse-
ren av merke KUHN ble kjøpt inn i 2009 og kostet 36.500,- eksl. mva.  
 
Det er innhentet følgende tilbud som det blir orientert mer om på møtet:   

 
LEVERANDØR LEVERANSE PRIS U/MVA INKL. MVA

Eikmaskin Bardufoss ILSBO M150 S Krattknuser   1,5meter 

(Kjettingklipper).              

75 000,00     93 750,00     

Hydraulisk sideforskyvningsramme m/aksling 24 100,00     30 125,00     

Rabatt 14 100,00     17 625,00     

TOTALT (lev. Bardufoss) 85 000,00     106 250,00   

Eikmaskin Bardufoss KUHN TB 181 Kantklipper med hammerkniver.                                71 740,00     89 675,00     

Rabatt 6 740,00       8 425,00       

TOTALT (lev. Bardufoss) 65 000,00     81 250,00     

Roald Moen AS, Surnadal Kellfri armklipper Sk 140 23 900,00     29 875,00     

Frakt 4 000,00       5 000,00       

TOTALT (Lev. Bardufoss) 27 900,00     34 875,00     

Felleskjøpet Agri, 

Finnsnes

FHP 200 Kantklipper 61 180,00     76 475,00     

Frakt 2 500,00       3 125,00       

Rabatt 4 680,00       5 850,00       

TOTALT (Lev. Finnsnes) 59 000,00     73 750,00     
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Alternativ 

Leie inn entreprenør. Vi har innhentet pris fra Bjørnar Brandmo. Timepris kr. 700-1450,- (alt etter 

vegetasjon) eller ca 1,50,- pr meter vei/pr side.(altså 3,- pr meter). Prisene er uten mva.  

Vi har ca 21,5 km skogsbilveier. 

Veilengde m Pris u/mva Pris m/mva Sum ink. mva

1 000                 3,00kr           3 000kr         3 750kr             

4 000                 3,00kr           12 000kr       15 000kr          

6 000                 3,00kr           18 000kr       22 500kr          

8 000                 3,00kr           24 000kr       30 000kr           

I valget mellom innkjøp av krattknuser og innleie av entreprenør må det også vurderes fordeler/ 
ulemper med at Utmarkslaget besitter utstyr som skal lagres, vedlikeholdes, forsikres, investe-
ringsanalyse på nedskriving og nyinnkjøp, hvem som skal foreta kanthogst og traktorkapasitet.  
 
Styret har ikke oversikt over hvor ofte det er aktuelt å foreta kantklipping.  

 

SAK 6 HYTTEPLANENE 

Saksopplysninger 

Ihht vedtektenes § 9-2 skal et eget planutvalg i laget jobbe med reguleringsplaner etc. De som 

tidligere har jobbet med hytteplanene er Jan O. og Tor L.   

I forhold til arealplanprosessen i Bardu kommune, har forslaget om hyttefeltene gått en første 

runde i følgende fora:  

 Planforum Troms som består av de aktuelle sektormyndighetene som også har inn-

sigelsesmyndighet. 

Her ble følgende tilbakemeldinger gitt fra forskjellige sektormyndigheter: Det må vurderes 

skredfare (ligger noen områder, eller ferdselsvei inn til feltene – med helning over 30°, eller 

i utløpsområde for ras.) Forut for reguleringsplan, må kulturmyndighetene inn og vurdere 

om det er kulturminner i feltene, og reindriften må ivaretas.  

 Reindriften 

Det er gjennomfør møte med Hjertind reinbeitedistrikt som har følgende tilbakemelding:  

«For reindriften berører flere av feltene (eller deler av feltene) de viktigste vårbeitene (kalvingsom-

råder og tidlig sommerbeite hvor det er tidlig bart), samt noen av trekkveiene. Disse områdene må 

derfor justeres dersom det skal være mulig godkjenne dem. Det er et sterkt ønske om at hyttebyg-

ging ikke gjøres i høyden/ tidlig bare områder, men lengst mulig ned mot etablerte gamle hytteom-

råder mellom koller/hauger. Antall tomter og tettheten er også avgjørense. Det vises til reindrifts-

kartet for området.  

 Sundlifjellet. Området må trekkes ned mot Sætervatnet/haugene, ikke opp mot fjellet.  

 Seterfjellet. Tomtene må trekkes lengst mulig ned fra høydedragene.  

 Fossmosetra. Lite ønskelig med utvidelse av dette hytteområdet.  
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 Alen/Langmoen. Her er det flyttevei fra Grønnlidalen og ned i hytteområdet. Hele hyttefel-

tet må trekkes lengst mulig ned mot Skoelva/brinken ut mot elva skal det være aksepta-

belt.  

Det er viktig at reindriften blir involvert i videre planlegging av feltene.» 

Det er viktig at grunneierne tar en runde på «sine felt.» Er det endringer siden hyttetomter og felte-

ne ble utarbeidet, er interessen for hytter den samme, er det mulig å gjøre justeringer? 

Saken legges frem for innspill.  

 
 

SAK 7 PÅ GAMLE TUFTER – RYDDING AV STIER MV. 
 
På årsmøtet 2014 ble det fremsatt forslag om å få ryddet stiene i «Prosjekt gamle tufter», og søke 
midler fra fylket slik at ungdom kan ta det som en jobb.  
 
Det er søkt og innvilget 20.000,- kr. fra fylkets turløypeprosjekt. I tillegg til at flere har «turstikurset» 
fra tidligere, Har Ola S. deltatt på nylig avholdt kurs på Bardufosstun. I tabellen under er opprinne-
lig søknad justert i høyre kolonner for innvilget beløp. Det er et krav om 50 % egenandel, i form av 
egne midler og dugnadsinnsats. Iflg. retningslinjene skal dugnadsinnsatsen ha pris på kr. 200,- pr. 
time.  

 

Beløp: % Beløp %

Søknadssum:  kr       54 500 69  kr  20 000 50

Egne midler:  kr       10 000 13  kr    5 000 13

Dugnadsinnsats:  kr       15 000 19  kr  15 000 37

Kommunale midler:

Andre midler:

Total finansiering:  kr      79 500 100  kr  40 000 100

Finansieringsplan

Opprinnelig søknad Innvilget beløp

 
 
I forhold til å benytte skoleungdom kan ikke Utmarkslaget ha noe tilsettingsforhold til dette. Da må 
man melde seg inn i arbeidsgiverregisteret, og man fanges opp av en rekke regler. Det er også et 
sikkerhetsaspekt med dette, event. ungdom kan ikke rydde skog uten opplæring og delvis tilsyn, i 
alle fall ikke med motorisert redskap.  
 
Det foreslås derfor en honorarutbetaling som relateres til en timesats. I tillegg må noen av midlene 
benyttes til komplettering av skilt og infomateriell.  
 

Sats Antall timer Sum Dagsverk 7,5 t

Honorar 125kr             160 20 000kr          21,3

Egenandel 5 000kr            

Dugnadsinnsats 300kr             50 15 000kr          6,7

SUM 40 000kr           
 
De som kjenner til stiene må bistå i prioritering av hva som er mest gjengrodd, og hvem som er 
interessert i å ta på seg rydding.  
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Styrets innstilling til  

vedtak: 
 

Det bevilges kr. 5 000,- til egenandel «På gamle tufter» 
 
 

SAK 8 BUDSJETT 2014 
 
Saksopplysninger 
 
Pga flere uforutsette forhold og innspill, ble budsjettet utsatt. Det må nå vedtas, ut fra hvilke priori-
teringer laget gjør i sakene om investeringer og hva man gjør i forhold til Skoelbrua.  
 

BUDSJETT 2014

Utgifter

Administrasjon (porto, bevertning, km-godtgj m.v) -1 000                

Skoelvbrua -5 000                

Godtgjørelse styremedlemmer -4 500                

Drift av hjemmeside -500                   

Andel felles skuddpremie skadedyr (SGS) -5 000                

Investeringer i utstyr

Diverse (søknader, kurs, medl.avg. div utlegg) -6 000                

Sum utgifter -22 000              

Sum inntekter

Utleie beitepusser 1 600                 

Inntekter jakt- og fiskekort 24 000               

Sum inntekter 25 600               

Overskudd før finans 3 600                 

Finansutgifter (ab. nettbank, fakturabelastn. m.m.) -700                   

Finansinntekter 3 000                 

Årsresultat 5 900                  
 

 


